תקנון מיקס כניסה לתערוכה  +ארוחת ילדים
חברת מיקסקארד 21בע"מ (להלן טו מיקס) באמצעות אתר  to-mixתפרסם מיקסים הכוללים כרטיס
כניסה לתערוכת לגו-גיבורי על  /בארסה וארוחת ילדים ברשת ההמבורגרים .BBB
מהות ההצעה
 .1במסגרת ההצעה יהיו זכאים הרוכשים לכרטיס כניסה לתערוכת לגו-גיבורי על או תערוכת
בארסה
 + .2ארוחת ילדים ברשת מסעדות ההמבורגרים .BBB
תקופת ההצעה
 .2ההצעה תקפה החל מיום א'  18/0712021ותסתיים ביום ג' ( 31/8/21להלן" :תקופת
ההצעה") או עד גמר המלאי ,המוקדם מביניהם .היום האחרון של תקופת ההצעה הוא היום
האחרון בו ניתן יהיה לממש את הביקור בתערוכה והסעודה במסעדה .מלאי מינימלי –
 1000מיקסים לפחות.
 .3טו מיקס ו/או מנהלת ההצעה יהיו רשאיות להאריך ו/או לסיים את תקופת ההצעה ו/או
לשנות את תנאי ההצעה כפי שימצאו לנכון ,בכפוף למתן הודעה מראש.
אופן ההזמנה והמימוש
 .4מידע אודות ההצעה ,התערוכות ,אופן המימוש וכו' יופיעו בדפי הפירוט של ההצעה באתר טו
מיקס ( /https://www.to-mix.co.ilלהלן" :אתר האינטרנט")
 .5ביצוע הזמנה ותשלום יבוצע בפועל באתר האינטרנט.
 .6שריון מקום במסעדה הרצוי הינו באחריות הלקוח מול הסניף המבוקש.
 .7אופן המימוש יתבצע באמצעות קוד קופון מול בתי העסק.
 .8על הלקוחות להקפיד לפני ביצוע הזמנה:
לבדוק באתר האינטרנט  /טלפון את שעות פעילות המסעדות.
סייגים והגבלות
 .4טו מיקס אינה אחראית לאיכות ,לטיב ולטיפול במוצרים ו/או בשירותים הנמכרים במסגרת
ההצעה ו/או להתאמתם לתיאור באתר האינטרנט ,ואלו יהיו באחריותה הבלעדית של בית
העסק הרלוונטי אשר מספק את המוצרים ו/או השירותים כאמור.
 .5מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות להלן:
:BBB
 .6מימוש הארוחה במסעדות  BBBלא תקף בימי א' החל מהשעה .17:00
 .7עד שתי ארוחות ילדים במתנה ,בכפוף להזמנת מנה עיקרית.
 .8ללא כפל הטבות ומבצעים ,ללא הנחת חברי מועדון.
 .9מימוש הארוחה במסעדה בישיבה בלבד (ללא משלוחים  /טייק אוואי)
 .10מימוש הארוחה בתוקף בכל מסעדות  ,BBBלמעט  BBBקידס מיי בייבי ירכא.
תערוכה:
 .11הכניסה מותנית בבידוק ביטחוני – ילד מגיל  3חייב בכרטיס.
 .12לא תתאפשר הכנסת מזון ,שתייה ,אלכוהול ,חפצים חדים ובעלי חיים – הכנסת נשק
למתחם אסורה ולא תתאפשר הפקדתו בכניסה – אנא הישמעו להנחיות הסדרנים
והמאבטחים
 .13המקום שלנו נגיש עבור משתמשים בכיסאות גלגלים או בעלי דרישות גישה ספציפיות
 .14ללא כפל הטבות ומבצעים
הגבלת אחריות

 .9הלקוח מסכים כי התמונות המופיעות בפרסומים השונים וטיב ואיכות השירות הינם
באחריותם הבלעדית של האתרים ,וכל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לטיב ו/או
לאיכות השירות ו/או לתמונות האמורות תופנה לאתר הרלוונטי ,והאחריות בגין כל טענה ו/או
נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על טו מיקס ו/או מנהלת
ההצעה.
הוראות כלליות
 .10תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין טו מיקס ,מנהלת ההצעה ,הלקוח והמבקר/ים עימו
באתרים.
 .11תקנון ההצעה כפוף לחוקי מדינת ישראל ,לרבות חוקי המס ,לשינויים בהוראות החוק וכן לכל
תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 .12התקנון ימצא לעיונם של לקוחות ההצעה באתר האינטרנט ,במשרדי החברה ברח' הברזל
 21תל אביב.
 .13למידע נוסף בנוגע להצעה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של טו מיקס.

